
 נערזת־זוהר * שבוע שד באיחנר יבת־נישואיז
פריידייס הפאב־מיסעדה של בפתיחה ואנשי־עסקים

 שלמה הזמר של אשתו 1ץ1\ך1 1ןי1י1לי1
# 1 ו 11^ 1  של בחברתו רוקדת ארוג• ■1 1\
יום״ אחרי עייף ארצי היה הערב בתחילת בעלה.

 1 בגי שצילם שלו החדש לווידיאו־קליפ ארוך צילומים
 הוא התרוקן שהמקום אחרי ורק הסתגר, הוא כרמלי.

אשתו. בחברת השתולל ושם לרחבת־הריקודים עבר
כספיו יובל

המסיבה. של בסיומה ריקודים של

1x5* פינס נאווה
1 נהנית שהיא סיפרה היא תואמים.

ראשונה
רנישואיז

שניים

1 אחד יום
 מקום פתח כץ מאנפרד המיסעדן

 הפתיחה את אך פר״די. בשם בטיילת חדש
החמישי. ביום נגר יהודית אירגנה

המשע המסיבות אחת היתה זאת
 כרמלי כני החתן השבוע. של שעות
 ריבי. לחיים לחברתו בשנית נישא

 וידיאו־ וצילום בהפקת כרמלי,.העוסק
 את המנהלת הטרייה, ורעייתו קליפים,
 בחוג־המיש־ נישאו טזבל׳ה, הבוטיק

 המסיבה את אך לכן, קודם שבוע פחה,
 של באיחור לחגוג החליטו לחברים

 הרבה היו יסית, במלון במסיבה, שבוע.
שימחה. והרבה מתנות
 מתי הזמר בלט המברכים בין

 באחת! ישב הערב שמרבית כספי,
 ׳ בעני במתרחש וצפה מכורסות־הישיבה

 | השחקן של אשתו גפן, 'אורית יין.
 ,ברחבת־ החיה הרוח היתה גפן, אייל

 המעצב! עם במרץ וקיפצה הריקודים
 | של■ רמי הפירסומאי כספין. יובל
 !היחצ״נית אשתו בחברת הופיע מור

 וטובה האקזוטית שלמור אירנה
 1 כהרגלה התרוצצה הבוטיקאית חיסין
, שמח. ועשתה בקורש

?2 גולדהיוש אילן
ממשי במישרד היום במשך עובד רים,

בר סי מ

 חברים עם והתבדחו באירופה הופעות של לסידרה
 אסטרולוגית. מבחינה לנסיעה טוב עיתוי זה האם
המסיבה. את אירגנה (משמאל) הרצבי מיכל

 האורחים שבין האלגנטי היה (מימין) הזמרקשת ששי
תפס הוא התרוקנה ובשרחבת״הריקודים

ל 1 ע  חברים הם גפן(משמאל) אייל והשחקן־בדרן (מימין) ד|||| \
\ היו השניים העבודה. למיסגרת מחוץ גם טובים |111^ 71ח

מסביבם. לקורה לב שמו ולא המסיבה במהלך גם עבודה בענייני עסוקים עליזים. במחולות פתחו והשניים (משמאל) כרמלי בני של בזרועו

 של ואשתו השחקנית, (מימין)אליאן יונה
 על סיפרה קשת(במרכז), ששי

הוזמנו הם עבודה. בענייני לחו״ל הקרובה נסיעתם


